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Ata da 3ª sessão Ordinária do 1º período da 3ª Sessão Legislativa da 15ª 
legislatura da Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, 
realizada aos 11/03/2019. Aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil 
e dezenove (2019), às dezenove (19:00) horas no Plenário da câmara 
Municipal nesta cidade de Cacimbinhas, situado a rua José Ferreira de 
Albuquerque nº 84, realizou-se mais uma sessão ordinária, sob a 
presidência do senhor vereador José Milton Ulisses da Cruz, Presidente  
em exercício e secretariada pelos vereadores João Izidoro Lopes e Adriano 
Silva dos Santos, ambos 1º e 2º secretários. Pelo livro de frequência além 
dos membros da mesa acima citados, constatou-se estarem presentes os 
vereadores que seguem: Ângela Maria Barros Lustosa, Mirabeau Amorim 
Madeiros, Jalmira Tavares de Lima Benjoino e Félix Liberato Cavalcante 
Soares. Havendo número legal o senhor presidente declara aberta a 
presente sessão e anuncia a leitura da ata da sessão anterior, a qual que 
depois de lida foi posta em votação para aprovação; como não houve 
manifestação contrária, foi a referida ata aprovada por todos os 
vereadores presentes. Em seguida não havendo matéria para o  
expediente o senhor presidente dá inicio a ordem do dia: foi lido um 
requerimento de indicação nº 01/2019 de autoria do vereador Félix 
Liberato Cavalcante Soares que requer a mesa ouvido o plenário, seja 
enviado ao poder executivo municipal, solicitando a implantação de 
câmaras de segurança, no distrito do Minador do Lúcio. Submetido a 
discussão usou a palavra o vereador autor do requerimento Félix Liberato 
Cavalcante Soares e falou que é muito importante que seja implantada as 
câmaras no distrito de Minador do Lúcio, devido a freqüente onda de 
assaltos que vem ocorrendo em diversos estabelecimentos daquela 
localidade, e que isto poderá inibir esses meliantes, pois poderão ser 
reconhecidos, assim podendo trazer mais segurança para a comunidade. 
Também agradeceu a presença da guarda municipal no distrito, que 
sempre presta assistência na região, mas que infelizmente eles não  
podem fazer um trabalho mais intenso, pois tem que prestar assistência a 
todo município e com um efetivo muito pequeno. Também usou a palavra 
o vereador Emanuel Tenório de Bulhões, parabenizando a atitude do 
vereador Félix e diz que realmente não vai resolver o problema, mas irá 
inibir a presença desses meliantes, e com as câmaras fica fácil de elucidar 
todos os vestígios que ficarão gravados, como por exemplo, identificação 
da placa do carro, e disse que o povo do Minador do Lúcio merece esses 
benefícios. Também usou a palavra a vereadora Ângela Maria Barros 
Lustosa sendo solidária com as palavras do vereador Emanuel Tenório de 
Bulhões e diz que o vereador Félix pode contar com eles para aprovação 



ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS 

Rua José Ferreira de Albuquerque, 84 – Centro 57.570-000 CNPJ: 07.844.125/0001-47 

 

 
 

do dito requerimento. Também usou a palavra a vereadora Jalmira 
Tavares de Lima Benjoino e diz que o vereador tem total apoio deste 
Legislativo. Retirado da discussão e submetido à votação foi o mesmo 
aprovado em única discussão por sete (07) votos e em seguida 
encaminhado ao chefe do executivo municipal. Também foi lido o parecer 
da comissão de Legislação e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 01/2019, que 
regulamenta o procedimento e cessão e permuta entre os servidores 
públicos do município de Cacimbinhas - Al e outros órgãos dos poderes 
Executivo, Legislativo ou Judiciário, da União dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e dá outras providências. Posto em discussão 
para aprovação; foi aprovada por sete (07) votos e em seguida remetida a 
comissão de Finanças. Esgotada a matéria destinada a ordem do dia e não 
havendo nada para o expediente de considerações finais, o senhor 
presidente tendo urgência da aprovação do referido projeto em pauta 
convoca duas sessões extraordinárias a realizar-se nesta mesma data logo 
após dez minutos do término da presente sessão e em seguida encerrou a 
sessão. E para constar eu, Maria Sueli Amorim Ferro e Silva, redatora de 
atas, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada depois de lida e 
aprovada na próxima sessão pelo senhor presidente e secretários 
presentes. 
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